"Écoma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña "

REViSTA

QUINCENAL

DE

CRENTES

GALEGOS

..............9

Daniel López Muñoz

EDITORIAL

OS TOLOS

SON

OUTROS Non son as vacas as tolas, senón as
sociedades europeas máis desenvolvidas e o modelo de agricultura que entre todos se foi montando.
De sempre, temos defendido que a agricultura
intensiva de corte puramente capitalista tiña efectos perversos sobre o conxunto da sociedade. É un
feito a demolición das sociedade agrarias, as coidadoras históricas da paisaxe europea e galega, as que
teñen mantido un equilibrio agroeconómico e
ecolóxico no rural, as que teñen creado e conservado contra vento e marea unha cultura propia,
berce da cultura europea e galega.
Pero, ademais, na base está o asunto por antonomasia: os labregos producen alimentos, algo demasiado serio como para deixalo en mans do capital
especulativo. E, precisamente por aplicar os criterios economicistas e de estricta rendibilidade, chegamos á monstruosidade de ter alimentado durante anos ás cabanas gandeiras de Europa con piensos
laborados con restos de animais, mesmo da súa
propia especie. E .este reescribi-la natur_eza, facendo
arnívoro ós herbívoros, por cuestión de abaratam nt d cu te , man d obra, superficie agraria,
~ t ... pr du , posibl mente entre outros males, a
d nza d vaca tolas, unha epidemia que saíu á
luz - a p ar d tódolos escurantismos administrativo - porque mpezou a matar xente, bastante
x nte, e dunha forma cruel e televisada.
Nas sociedades ;vanzadas
nas que se está
experim_en tando un crec emen to das
rendas e das
diferencias
entre os cidadáns segundo
as áreas nas
que
vivan,
resulta incrible
que se renuncie a unha
política enérxica e intelixente por asegura-la supervivencia
dunha cultura rural sostida por productores que
produzan calidade - po iblemente a maior prezo-,
entre outra cou a porque sería un mecanismo de
r equilibrio d rendas, de retorno de renda urbana
ara ó rural.
Pero levamo ano
anos suicidándomonos un
pou o, a í qu non hai motivo para cambiar.
Fo to portada: Thierrydes Ouches

OTRASNO

REPÚBLICA ELECTRO-BANA-

NEIRA

Un dos que lle puxo sal ó conto foi Hugo
Chávez, o presidente de Venezuela "atentam.ente vixilado"
polos gringos por defender a Fidel: "Estou preocupado pola
"complicada" situación dos Estados Unidos, pero respecto a súa
soberanía e non intervirei nos seus asuntos internos". E disque
foi apaga-lo micro e escachar a rir.

·· Mira Jen ny,
que mone ría
de papelet a.

Amilágramme os ilustres voceiros do politicamente
correcto cando poñen ós Estados Unidos no cume da
democracia. Non lles nego méritos históricos no avance
do constitucionalismo, pero o que agora teñen montado é
máis ben un antídoto contra a democracia. É unha democracia capada, sen marxe para a sorpresa. E olio, que eles
marcan a pauta e nós escribímo-las letras.
E, como todo está cantado e pouco máis ten Xan ca
Perillán, non hai que esmerarse demasiado nos "trámites"
previos, na .parvada esa das papeletas e os recontos, que
. non valen o que o rabo dun can.Agora resulta que en cada
sitio votan cuns modelos de papeletas diferentes, con
mecánicas diferentes, que se chatadura neste distrito, que
se furafollas no veciño, que se moco pegado no de máis
aló.
Porque por máis que se fiase delgado no esc~utinio, o problema de fondo subsistiría: en cada estado só contan, ó
cabo, os votos do triunfador, que leva todo por <liante. Ou
todo ou nada. Morran as minorías. Moi americano. E
bosta para os que se afastan <lesas apisoadoras electorais
multi~onarias que son os dous grandes partidos e que,
todos coincididen, defenden practicamente o mesmo. Así
que, entre que recontamos votos, fritimos na silla eléctrica
a este deficiente e gaseamos a aquel criminal, entretemos
ó respectable.
Coincide o re-reconto coa publicación documentada de
que a Administra_c ión norteamericana foi directamente
responsable dos golpes, dictaduras e crimes de Chile,
Arxentina, Uruguai .... nos anos setenta. Iso, que convulsionaría a calquera democracia cun mínimo de corazón e
de opinión pública, resulta banal para o elector norteamericano, concienzudamente desinformado por un diluvio
de información, habilmente insensibilizado por tanta sen-=
siblería televisiva .

BOANO\IA
Manuel Pérez Blanco

IOECO

A PALABRA

No ano dous mil do nacemento do Señor Xesucristo, estando para remata-lo man-

Le 3,1-6

dato do presidente Clinton, reinando en España Xoan Carlos 1, estando de presi-

No ano quince do reinado do emperador
Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador de Xudea e Herodes tetrarca de Galilea;
sendo Filipo o seu irmán, tetrarca de lrurea
emais de Traconítide, e Lisianas, tetrarca de
Abilene: durante o pontificado de Anás e
Caifás, chegoulle a Palabra de Deus a Xoán,
fillo de Zacarías, no deserto. Entón el percorreu tqda a rexión do Xordán, pregoando un
bautismo de conversión, para acada-lo perdón dos pecados, conforme está escrito no
libro do profeta lsaías:

dente da autonomía g·alega Manuel Fraga, durante o pontificado de Xoán Paulo 11
na lgrexa Romana.
Chegou a Palabra de Deus a todo aquel que a quixese escoitar.
... Denunciando tódalas situacións de inxustiza, de dominio , de explotación, que
gravitan sobre a natureza e sobre os máis humildes .
... Dóense das guerras declaradas e encubertas da miseria á que está sometida unha
boa parte da humanidade, da extorsión que significa a débeda externa e o comercio inxusto .
... Avogando polos "sen papeis" que arrisca a vida en Xibraltar para busca-lo pan
que Deus nos deu para todos .
... Sufrindo con tódolas víctimas da violencia social e doméstica .
... Solicitando a conversión persoal de cada quen, para que superemos os outeiros
do egoísmo, o materialismo, o consumismo, o individualismo, e tódolos outros

Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,
Reparade os seus vieiras.

"ismos" que nos achican na nosa propia soidade e pobreza persoal.
... Convidando a tira-las b.arreiras que nos apartan de Deus e do próximo; a achanda-los rnontes da soberbia da autosuficiaencia e da autocompracencia, a cubri - las

Toda barranqueira se cubrirá
Todo monte e outeiro se rebaixará,
Os camiños tortas hanse endereitar
E os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus.

barranqueiras da falla de coraxe e de compromiso na transformación e conversión
persoal e do mundo .
... E transmitindo a boa nova
da salvación de Deus para
toda criatura.
En resumo este é o tempo ·
do paso de · Deus ó naso
lado, a ocasión propicia para
acollérmonos á súa salvación.

Xabier Blanco

A CLAVE

(Le 3, 1-6).

Fóra do Mundo non hai Salvación.

Lucas inicia a misión de Xoán situándoa na historia do mundo pagán e na historia do pobo de Israel. Nesta descrición xeopol ít ica, coma
no seu prólogo, advírtese a influencia dos historiadores do .seu tempo. Pero Lucas non nos quere dar só uns datos históricos. Pretende
amosarnos que a salvación de Deus, que vén con Xesús, non é algo intemporal. lnsértase nunha historia e .nunha xeografía ben con cretas. Así se nos describe a enredada situación política de Palesti.na na época en que Xesús vai empeza-la súa predicación. Había te rritorios que dependían directamente de Roma, coma era o caso de Xudea. Outros, sen embargo, mantiñan unha certa autonomía, como
a provincia de Galilea.
Xoán é descrito coma un profeta itinerante. Sen embargo, para Lucas non é un máis na longa se rie dos profetas de Israel. É o derradeiro profeta, o que vén prepara-lo camiño do Mesías. Xoán predica ademais a conversión e esixe dos seus oíntes froitos que proben
a autenticidade da súa conversión. Tal conversión implica para Xoán un cambio de vida.
Tamén é interesante subliñar que Lucas, a diferencia de Mateo e Marcos, prolonga o text o de lsaías at a o versiño 5 pa ra introducir un
rasgo universalista moi propio da súa teoloxía: "E todos verán a salvación de Deus': Mundo-cambio de vida - un iver.salidade-Salvaci ón
semellan termos necesariamente "a vencellar e combinar" para poder accederá me·nsaxe do Evanxeo.

e ··· · ···· ·

· ············o

APENEIRA
os

BERCIANOS seguen

sen poder escoller nos colexios o galega
que moitos deles, sobre uns·50.000,
están a falar na súa vida cotiá. A Xunta
de Castela e León non cumpre co mandato do Estatuto e do seu Parlamento
cando aprobou protexer este idioma no
Bierzo Oeste e nas Portelas de Zamora.
Tanto a Mesa pala Defensa do Galega
no Bierzo como outros colectivos queren
que as máis de 500 nenas/os que estudien nos 6 concellos desta comarca

Antes de remata-lo mes· de Santos queremos adicar un garimoso agradecemento ó

CASTAÑO

que nos agasalla coa súa froita nesta tempada que mesmo apro-

teñan opinión, xa que o galega é funda-

veita a caída da folla para convertela en alimento do tecido natural que rodea esta

mental na cultura berciana. Todo un sín-

árbore señorial. Cada ano as castañás son máis solicitadas (o 500/o das que se conso-

toma da falla de recoñecemento da plu-

men nos lugares desta península son galegas). Os seus derivados tamén urxen un

riculturidade desta sociedade.

maior cultivo de castaños como materia prima para empresas C?mo Cuevas de
Ourense, Arotz .de Monterroso, Barreda do Barco. Outra urxencia é a loita contra o
"chancro", esa praga que acusa a súa pel pero que o fere ata a súa cerna impedindo a
súa irrigación pala savLa.

Aínda no ano 2000, o "Ano de Murguía", podemos disfrutar da pintura de dous dos
representantes da chamada
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XERACIÓN DO ENTE':. a xeración de

1870, coa que nace a "pintura galega". Por unha parte Xaquín Vaamonde, da Coruña, .
que levou ó cume o xénero do retrato; na foto, o de Emilia Pardo Bazán. Por outra
Ovidio Murguía, de Padrón, o filio de Rosalía e Murguía, que foi un cultivador da
paisaxe, ámbolos dous morreron moi novas hai agora 100 anos pois naceran no
1871. As súas exposicións están na Fundación Pedro Barrié de la Maza da Coruña e
poden verse a do primeiro ata o 7, e a do ·segundo ata o 28 de xaneiro.

A MEDICINA NA ACTIVIDADE FÍSICA E NO
DEPORTE é un congreso organizado pala Universidade de Santiago, do 15 ó
17 de decembro, sobre os últimos descubrimentos da ciencia aplicados ó deporte profesional e tamén afeccionado. Os temas abranguen desde a xenética e o rendemento
deportivo ata o deporte e a rehabilitación de enfermidades, seguimento do ciclismo,
etc. To do a·pode axudar ó crecemento da persoa e á saúde a través da educación física. Este encontro vai ser unha homenaxe a Xoán Antonio Samaranch o líder do olimpismo nestes 20 anos. Para máis información 981835414.

Alfonso Blanco Torrado
································· ··············································································· ····················· ························:········································.··················································································

A IX BIENAL DE
FOTOGRAFÍA fainos lembralo intenso traballo do Centro de Estudios
Fotográficos de Vigo e dos seus impulsores - Xose L. Suárez Canal e Manuel
Sendón - non só neste esforzo destas
seis exposicións abertas ata o 17 de
Nadal: "Vigovisións", "Identidades",
"Terras esgazadas", etc., senón tamén na

CONTRA A REFORMA DA LEI DE ESTRANXERÍ~ está a loita-la Plataforma Galega pala Convivencia, que acusa ó .

recuperación dos arquivos históricos que
podemos rastrexar na visita á Casa das

Goberno de Madrid de infrinxir esta Lei que nin sequera se puxo en práctica. Agora o ·,

Artes. Ali está recollido gracias a eles,

PP quere reformala lesionando os dereitos dos estranxeiros para a súa integración.

por exemplo, todo o trabal lo dun dos

social e o respecto a unha sociedade cada vez máis plural. Desde Madrid está a cre-

fotógrafos máis importantes desta cida-

arse un clima de medo e desconfianza cara os diferentes sen medi-las consecuencias

de, Xaime Pacheco (200.000 documen-

_dun futuro próximo. Por outra banda, con esta reforma están a recorta-los dereitos

tos) que ·finou no 1954 e que nos deixou

dos traballadores inmigrantes no mundo laboral. Na foto, unha das voluntarias de

en imaxes toda a historia do Vigo da

Cáritas de Vigo, Cristina Grabas, que está a traballar cos inmigrantes nun dos colec-

primei_ra metade do século.

tivos desta plataforma.

A COORDINADORA
GALEGA ·POLA
DEFENSA DOS RÍOS
está a denuncia-las desfeitas que están
a sufri-los nasos ríos. Tódolos sábados
hai concentracións en Santiago de
colectivos das distintas comarcas, así os
do Ulla ou do Lérez, que denunciaron a
construcción de presas que van desface- ·
'

1

lo seu cauce ó longo de 12 quil?metros.
Na foto, a manifestación das coordinadoras dos ríos Vilacoba, San Xusto e
Tines en contra das minicentrais que
queren arrasa-la flora e fauna destas
augas, xa que están en proxecto tres
nos dous primeiros e unha xa está cosntruída no Tines. Estas protestas reflicten
o desacordo co Plan ·Hidrográfico da
Xunta.

15 ANOS DE EDUCACIÓN PARA A PAZ EN
GALICIA é unha exposición que irnos poder ver na Casa do Mar de Vigo se
asistimos as xornadas sobre "Conflictividade socioescolar: un problema de todos e
todas" q·ue teñen lugar os días 15-16 de decembro. É un tema que preocupa a todos,
por isa van publicar tamén Acción titorial, transversalidade e resolución de conflictos". E nesta mesma liña podemos apuntarnos o día 4 a unha xornada sobre "retos e
estratexias na educación para a paz" en Santiago ou xa en febreiro ó curso
"Medicación de conflictos en institucións educativas". O teléfono do Seminario
Galega de Educación para a Paz que colabora en todo isto é 981561956.

e · · ·· · · ·
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POLITICA
A

~

27891 CERVO (Lugo)
Teléf. : 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 58 18 88

~~ Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf .: 93 - 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79

~~ Zurbano , 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 3104830
Fax :
91 - 3104830

~~ Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28

f~ Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:

..

..y~
~~

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

~~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
f~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20

MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, ·24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 79 18

············e
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LEXIONELLA"

Cando xa esqueciámo-la triste experiencia da_"lexionela" que afectou a un
grupo de veciños de Vigo, causando algunhas mortes, casos semellantes ocor-ridos noutros lugares, como en Barcelona, viñéronnos ofrecer un elemep.to de
contraste para avalia-la resposta dada a este caso, como un síntoma do funcionamento da nosa sociedade.
No caso de Vigo, as autoridades procuraron primeiro tapa-lo asunto,
pasando de contado a minimiza-las
súas consecuencias, cunha dobre e aparentemente contradictoria afirmación:
non sabemos de onde ven o mal, pero
tém.olo controlado. Por suposto, os
cidadáns non· teñen elementos de ~
x uízo para saber se realmente o proble- ~
ma xurdiu no propio Hospital Xeral de ·~
Vigo, onde algúns pretenden, sen~ -~..._--..--
poder tampouco probalo, que se manipulara o proceso limpando a instalación
sospeitosa inmediamente antes de recqlle-las mostras para analizar.
O que está fóra de toda dúbida é que o proceso se levou con esc_urantismo
por parte dos responsables sanitarios, chegando logo o propio conselleiro a
insultar do xeito máis vulgar a un deputado que pedía contas pola .situación.
Desde logo, non foi esa a impresión que deron as autoridades sanitarias catalanas cando selles presentou un problema similar: a súa proximidade á poboación afectada ou suceptible de selo marc_a a diferencia entre dous países, ou alomenos entre os seus responsables sanitarios ..
Por iso os cidadáns galego_s se mostran tan descontentos co funcionamento
.dos nosos servicios. Ninguén pon en dúbida a existencia de profesionais competentes, nin ·se pode atribuír a todos por igual os problemas. Pero calquera
coñece a lonxitude das listas de_espera e moitos saben tamén que algunhas
<lesas listas están artificialmente reducidas co sinxelo método de non apunta_r a
quen o solicita. Todos saben que acudir a unha revisión nun hospital pode significar unha espera de máis dunha hora por unha consulta, que logo se ventila -ó mellor- en cinco minutos; pero logo hai que botar media hora facendo
cola con outras cincuenta persoas para apuntarse para a seguinte cita de control (este é un exemplo da pasada semana, no flamante Hospital Clínico de
Santiago) .
Por certo que pouco importan algúns cambios de fachada: logo de traer de
fóra un xerente ó que as máximas autoridades cargaron de eloxios, os cadros
médicos do citado Hospital Clínico, que tan dificilmente se entenden entre si,
coincidiron nunha demanda unánime ó conselleiro para que se desprenda dese
xerente.
Pero a falta de organización seguirá sendo crónica, mentres os xefes dos diferentes servicios non poñan couto ás prácticas de enchufismo para saltarse as listas de espera cos amigos do médico do turno, ou non rematen prácticas como
dedicar tempo e esforzos á consulta privada en paralelo, aconsellando mesmo
dirixirse a ela ós doentes víctimas da lista de espe~a favorecida pola escasa dedicación de moitos profesionais.
·
Os cidadáns, pacient~s ou doentes, teñen poucos medios de defensa contra
e a situación. Pero teñen todo o dereito do mundo en reclamar das autoridades que as cousas cambien de vez.

•.

.
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OPINION

Mariano Guizán

,..,

ETA VAi GANANDO
Paréceme a min que na vida os
problemas non se dan separados,
aillados uns dos outros; por. iso, fixala atención dunha maneira selectiva
sobre un só pode valer como método para algún fin determinado, pero
tamén pode rematar por nos dar
unha visión da realidade deformada
de abando.
Posiblemente tal apreciación
sexa, máis ca outra cousa, resultado
da miña persoal incapacidade analítica, pero, por máis voltas qt:ie lle dou,
non son quen de separar, e, aínda
menos, xerarquizar en graos de gravidade asuntos tan serios como o
desprestixio dos valores solidarios; o
terrorismo de ETA; as brutais agresións, mesmo ata o asasinato, de
mulleres por parte dos seus homes; as
ideas racistas dunha boa parte da nosa
mocidade, que de opinións nas sondaxes pasan a feítos tipo El Ejido; esa
mesma violencia contra traballadores
inmigrantes, sexa en forma de_agresións flsicas, a xeito de explotación

Sacralizan un
pensamento
uniforme.
Descalifican
cal_quera matiz.·
·,

laboral oµ de desconsideración
social; o tratamento que dende a nosa
fartura se lle está a dar á chamada
"inmigración ilegal"; o paro xuvenil
e feminino, e a desvalorización do
traballo; o deterioro da conv1venc1a
educativa nos centros de ensino
secundario, mesmo o proceso de
marxinalización dos alumnos fracasados e conflictivos nun sistema educa-

tivo ós que selles somete como obrigación sen que cheguen a entender ·
para que ...
Mais ben, penso que, unhas con
o u tras, toda esta trama de eivas · vai
creando unha atmosfera, un ambiente. Coma a framoia dun sombrío
escenario no que se desenvolve, ata
alegre e confiada de máis, a vida de
ares tora.
. Así a todo, comprendo que,
segundo unha recente sondaxe de
opinión, o terrorismo de ETA ocupe
o primeiro posto entre as preocupacións colectivas dos españois . Se falo
por min, teño que recoñecer que
cada atentado, aínda antes de coñecelo seu resultado, sin sequera atender
para nada á espectacular presentación
que adoitan darlle-los medios de
comunicación, desacóugame dun
xeito especial. Imaxínome que a
cegueira mental e maila capacidade
de facer mal do grupo de bestas
encadrados detrás das siglas etarras
son de tal magnitude que a crueldade que poden xerar en cada nova
acción criminal é sempre imprevisible.
Pero é que, ademais das consecuencias inmediatas avaliables en
morte e dolor, o fenómeno ETA está

afectando dun xeito alarmante á
saúde democrática do país. Malicio,
coido que con posibilidades _d e abando de estar no certo, que sementando sospeitas, acusacións de complicidade co terrorismo, sobre opcións
nacionalistas, e federalistas que con
total lexitimidade democrática propoñen
un artellamento diferente
para o actual Estado Españ.ol, o
Partido Popular e mesmo algún que
outro político socialista, tipo alcalde
da Coruña, prete~den dun xeito ata
deshonesto rendibilizar a seu favor
no mercado electoral a xustificada
indignación · da xente.
Manexan unha linguaxe política cada vez máis intolerante.
Sementan crispación onde se precisa
serenidade. Derruban as pontes do
entendemento cando máis se necesita o diálogo. Confunden as súas obsesións coa verdade absoluta. Sacralizan
un
pensamento
uniforme.
Descalifican calquera matiz, calquera
obxección. Desautorizan, en fin, os
valores democráticos do pensamento
plural e do dereito a discrepar. E,
neste lerio, teño para min que ETA
vai gañando: alomenos eu síntome
entalado entre dous muros semellantes de intransixencia.
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ENTREVISTA Con Sole ·González

ASÍ FOI A MARCHA DE MULLERES EN BRUXELAS
A Marcha Mundial das Mulleres é un movemento que xorde no ano 1995 por iniciativa
da Federación de Mulleres de Ouebec (Canadá) e da que xa se informou no número 587
de lrimia. Pretende facer escoita-la voz das mulleres·en todo o mundo con dúas
reivindicacións comúns: Contra a violencia ·e a pobreza de xénero. En Galicia houbera xa
un ha marcha en Santiago. alá polo mes de xuño. O 14 de outubro houb<? un ha marcha
en Bruxelas ante o Parlamento Europeo e o 17 ante a ONU en Nova York. So/e González
creou hai catro anos Recandea, unha asociación de mulleres para axudar a tomar
conciencia e ir facendo ese duro camiño contra a opresión .feminina. E/a, coa outras
representantes galegas, participou na Marcha Mundial das Mulleres que tivo lugar en
Bruxelas . Fa/amos con e/a para que, nos contase como viviu esa histórica xornada,
ninguneada polos medios de comunicación, e tamén do seu trabal/o no barrjo do
Castiñeiriño de Santiago.
cara ó Arco do Tr.i unfo.Alí atopámonos coas portuguesas . e con elas
empezamos a cantar Grandola, vila
morena. Foron momentos de moita
emociÓ'n. Cando te ías atopando
colectivos .caíanseche as bágoas, por' que non o podías evitar. Estivemos
moi contentas de estar ali. María
Xosé Queizán colleu . un megáfono
e ·pronunciou consignas doutros
grupos que estaban por ali arredor:
era a sensación do común, e así o
vivimos. De países africanos levaban
tamén panfletos e carteis e ían con
traxes típicos e con sentido festivo.

Sole, á esquerda preparando a marcha.

¿Que impresións traes da túa
asistencia á marcha das mulleres
de Bruxelas? ¿Houbo moita participación?
Penso que máis da .que se contaba.
A organización agardaba entre vinte
e trinta mil persoas e estabamos
oitenta mil. Foi moita a impresión
que cau aba ver aquela frustraciónmor a de mullere de di tintas lingua , cultura , cr nza ·e países.
Había por e mplo, mulleres afgana ; tamén aharauí e i raelís, que
1 ron un comunicado pala paz ..
E tiv mo mái dunha hora paradas

_

antes do lugar no que nos incorporabamos á marcha. E por un altofalartte ían chamando para irmos
pasando por países .A experiencia foi
dunha total solidariedade, de que
tiñamos un problema común. Ó
chegarmos esperámonos tódalas
galegas, empezamos a desenrola-las
pancartas, con distintos lemas, sobre
todos lemas unitarios Había mulleres
de partidos, de sindicatos, organizadas dentro do feminismo e outras
que ían por libre e que lles apetecía
coller esa causa. Xuntámonos, acordámo-las nasas consignas e saímos

Pero houbo un momento en
que apareceu unha certa sensación de . frustación polo itinerario marcado á manifestación
¿non si?

atopámonos
coas portuguesas e
con elas
empezamos
a cantar Granda/a,
vi/a morena
Si, e verás por qué . Saímos por fin
e emp~zamos a cruzar un parque
inmenso, que nos debeu levar unha

Aldegunde Quiñones
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hora, pero que ·se fixo curto polo
ambiente festivo e distendido no
.que iámo-las galegas ó que se uniron
outras rapazas belgas. Despois entramos nunha parte da cidade onde
non viamos máis que cristais, aluminio e cemento. Entre as que non
coñeciámo-la cidade fomos constatando o feito de que nos ·tíñan
nunha zona exclusivamente .de oficinas. Era un sábado pola mañá co cal
non había absolutamente ninguén.
Como non se vía nin a cabeza nin o
final da manifestación non sabiamos
máis nada, e e~pezabamos a estar un
pouco amoladas ó pensar que o
esforzo de 29 horas de autobús para
. alá, durmindo unha nóite nel e outra
un pouco nun albergue dos arrabaldes
non ía servir de moito.
Tampouco vimos ningunha televisión coñecida. Empezouse a corre-la
bóla de que ese era o itinerario por
·onde desviaban ós ecoloxistas e ós
pacifistas. Dicíase que podiamos
entrar ó centro, pero os accesos á
cidade estaban valados e con arames
e non podiamos pasar de ningunha
maneira. Entón a organización decidiu que ·era n1.ellor continua-lo iti- ·
nerario marcado e despois xa se
vería.
A manifestación rematou cun
comunicado, sobre a unha e media,
descansamos un pouco.

Na Grande Place .

dando a . coñecer esa realidade tan
dura.
Outros obradoiros ocupábanse
da violencia e os malos tratos; da
reproducción e da saúde, da pobreza
e así ata dez carpas con outros tantos
temas distintos que ofrecían información, conferencias e debates.

Mesmo
El correo gallego
sacou un artigo
contra as
muller·es que
organizan marc.has.

OS OBRADOIROS TEMÁTICOS

E despois da manifestación
estaba organizada unha tarde de
traballo ...
Pola tarde había moitísimos obradoiros, algúns moi impactantes,
· coma o das mutilacións . O único
branca que había era un senador; o
resto eran negros: médicos, mulleres
e rapazas . Impresion.; ba primeiro o
ca,rtel grande e escuro G:unha coitela,
e logo ver a aquela xente, posi~le
mente víctimas desa situación,

Ás cinco e media deron o aviso de
que iamos entrar na Grand Place
para que .polo menos se soubese que
estabamos alí, posiblemente coa
policía, pero .había que facelo . Ó
final non se produciu ningunha
intervención policial e nos gritámolas nosas consignas comúns. Aínda
que na praza só eramos unhas cinco
mil alomenos decatáronse a xente de ·
ali ql'.le pasaba algo: Aínda que non
había carteis anunciadores da mardia:aínda había máis en Santiago ca

en Bruxe.las .. Parece ser que o alcalde
non permitiu que se nos vise o pelo,
nin que se nos escoitase demasiado.

Para . asistir a esta marcha,
cada organización escollen
representantes ou cómo se fixo
Ali estab~ todo organizado pola
Coordinadora, e unha persoa que
organizaba absolutamente todo.
¿E como foi posible a asistencia de mulleres afganas?
Pois non o sei, porque ademais ían
co burka posto. Tal vez fosen emigrantes en Bruxelas que se uniron a .
manifestación. Precisamente ali hai
unha asociación internacional, que
son as Mulleres de Ne gro, que se
o.c upan da atención e apoio ás emigrantes que chegan a Bruxelas, porque xusto ó chegaren encérranas en
centros perm~nentemente vixiados
por policías; ata as duchas son abertas. Estas son as "políticas humanistas" dos nosos gober!1;antes.
Xa nos dixeches qué pasou en
Bruxelas, pero, aquí ¿qué visión
da marcha ofreceron aquí os
medios de comunicación?
Máis
ou
menos
igual. A
Coordinadora convocou unha rolda

o · ·· · · ·
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EVISTA
Gonzalez
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mulleres no de submisión,
cia e goberno da casa.

obe~ien

¿Tamén entre a xente nova?
Teñen menos barreiras, quizais o
problema estea menos agudizado,
pero existe a trenza de fondo de que
ese rol é o teu, e isto fai moito dano.
Só na medida na que sexamos quen
de comprenderá outra persoa xustamente como persoa. e non coma
outro sexo vai funcionar mal o
mundo, tamén para os homes.

de prensa á que asistiron moi poucos
m dios. Mesmo El correo gallego
sacou un artigo contra as mulleres
uc organizan marchas. Supoño que
h u b algunha consigna, orde ou
lg par qu a marcha fose tan
masivam nt ignorada, cando non
ata ada. E aínda máis: nos propios
indicatos parece que houbo problemas por parte dos homes o día da
folga e o paro doméstico.
L

AS MULLERES EN GALICIA
¿Que tal resultou ese paro?
A min paréceme que o seguimento do paro doméstico é moi dificil
de avaliar. Creo que á folga fomos ás
que estabamos en traballos nos que é
posible facela . Penso que convocar
unha folga de 12 a 2 da tarde, xusto
cando máis traballo hai nas casas foi ·
un xeito de sensibilizar ás mulleres a
cerca do que facemo e do que irnos
er capaces de facer.
Só en Santiago hai 24 colectivos de mulleres ¿non reflicte iso
a máxima de "divide e vencerás"?
Non creo, porqu esa organizai ' n r pr entan o sitio onde cada
unha tamo traballando. Hai aso-

_

ciacións e vocalías de asociacións de
veciños, mulleres nacionalistas, asociacións culturais e despois estamos
as que somos especificamente asociaCións de mulleres, co~o Recandea,
da que formo parte.
b lema da marcha era
"Contra a violencia e pobreza
de xénero", que seguramente
recolle tamén a realidade das
mulleres galegas, ¿pero cales son

eles nos de
mando e
representatividade
e nó-las
mulleres no de
submisión,
obediencia e·
goberno da casa.
os problemas específicos que
sofren as mulleres en Galicia?
Sobre todo as dificultades laborais,
o desemprego é sobre todo feminino e as condicións de mantemento
dos roles tradicionais: eles nos de
mando e representatividade e nó-las

¿Como naceu a asociación
Recandea?
É unha asociación do barrio do
Castiñeiriño, en Santiago, que se
creou a partir do impacto que tivo
Conferencia de Beijin, no 95.
Empecei a reunirme cun grupo de
xente do barrio para intentar formar
unha asociación de mulleres.
Tiñámo-la sensación de que ~os ían
chamar tolas feministas. Sen embargo, . cando convocamos ó resto de
mulleres tivo moi boa acollida.
Levamos traballando catro anos e
estamos indo a máis.
¿Cantas mulleres sodes dentro
de Recandea?
Hai cento quince socias, de tódalas
idades e contextos. Con elas facemos
un traballo para ir saíndo da casa e
tomar conciencia da nosa situa'ción e
ver se podemos ir dando pasos para
sermos máis autónomas, máis libres e
independentes. E hai que ter en canta
que os avances globais se . producen
porque antes se dan pasos individuais.
s~ non fosemos abrindo conciencia
no noso contorno non chegabamos a
face-las marchas, que para min son a
confluencia de compromisos persoais. E neste col~ctivo oprimido, coma
noutros, tódolos cambios de fondo,
son lentos. Hai moitos atrancos, sobre
todo pola cpmposición do poder,
quen manda, qu~n está n.os pastos
importantes, pero eu son optimista.

•

FAI A.DOIRO
NO ADRO

Xosé Chao Rego

O QUE VAL UN .BISPO
Nun tranvíá de Roma, acugulado de xente, ían tamén un cardeal
e un bispo. Un individuo que se
ía facendo sitio a' cobadazos, desculpouse: - "Perdoe, señor cardeal, pero pensei que era un bispo".
E isto
dígoo a propósito do
comentario do nº 247 da revista
de Lyon "Lumiere et Vie", dirixida polo teólogo Christian
Duquoc.
A este dominico -díxolle un
misiqneiro xesuíta que os bispos
· viven unha contradicción social:
o contraste entre o carácter precario do seu ministerio e os signos aínda fastuosos da celebración litúrxica .. U nha miguiña de
imaxinación permite evoca-la soidade polo escasamente que son
recoñecidos na sociedade civil,
tan pouco escoitados nas comunidades cristiás e tan pouco considerados nos dicasterios romanos.

_te, necesita dun certificado de tratamento médico-psicolóxico . ·do
problema. Hai
dioceses que
seguen dando certificados contra
a p~ohibición de Roma.
Os problemas en América latina
multiplícanse e no Brasil foi cam-

A súa situación é
ambigua: ou se
desmarcan do
poder central ou·
se pregan
servilmente a el.
biando a mentalidade da xerarquía
pola simple operación de ir substituíndo bispos · promovendo ós
preconciliares.
Acaso sexa menos coñecido o
caso da Igrexa estadounidense. A

A súa situación é ambigua: ou se
desmarcan do poder central ou
se pregan servilmente a el. O
concilio Vaticano II non reforzou
xuridicamente o seu ministerio.
Hai unhas semanas o auxiliar de
Valencia, monseñor Saunus, demitiu por non seguir someténdose
ó
prepotente arcebispo cun
poder que deita da súa inutilidade.
Sabemos dos conflicto? que
existen en Alemaña pola ·nominación de bispos onde non sempre
se respecta o dereito de elección
do cabido, sede vacante, previa
unha lista presentada por Roma.
Tamén se sabe do conflicto pola
oficina de asesoramento para
xente que, para abortar legalmen-

súa Conferencia
episcopal, . na
década dos anos 80 creou u~ha
instancia para resolver roblemas
espiñentos, por . exemplo, o dun
teólogo co seu bispo. Tamén funcionaba coma recurso para a
elaboración das cartas pastarais da
Conferencia. O proceso era enteiramente democrático. Por suposto, a causa funcionaba e os docu-·
mentas eran elaborados por
expertos a partir das moitas achegas e respostas dos cristiáns, que
logo a xerarquía convertía en textos doutrinais, pero tendo en
canta a opinión · da
xente.
Soamente se chegaron a producirse tres documentos -paz, economía, feminismo- porque, debido
ás interferencias romanas, o experimento en~alloµ, xa nos mesmos
anos 80 ..
Xa o lector pode calcula-lo que
val un bispo, aínda que· o cambio
sexa en dólar americano. "Roma
locuta, causa finita" ..

Jaime Ortega
(Arzobispo de
la Habana).
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DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS
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AS LAVANDEIRAS
Rapaz as do outro lado,
vínde lavar ó meu río:
anque a auga non é miña
nace no meu labradío.
Non hai moito máis de trinta anos que aínda nos arredores das vilas e, sobre todo das cidades, podíanse ver
grandes tendais, armados a base de cordas dun poste a
outro, ou dunha a outra árbore ... aproveitábase todo, con
tal de "que á roupa non chegase ó chan, e recibise ben o
vento e o sol. Hai fotografías ou postais dalgúns <lestes
impresionantes tendais de Santiago de Compostela (na
zona. de Vite), de Vigo (nas abas do monte do Castro), da
Coruña (Santa Margarida), ...
No bo tempo a ro upa logo enxugab~, pero o malo era
ando chovía, podendo botar no inverno varios días· para
rvir para poñer. E aínda por enriba, daquela non era
c mo h xe n día, pois había menos mudas e os tecidos
b n p or. As máis das veces erarn.os -porque eu tamén
fi n algunha v z- o nenos os vixiantes do tempo,
p r av1 r orr ndo que empezaban a cae-las prin~eiras
pmgu iras:
- ¡Hai que colle-la roupa que xa está deloirada é vai
chover... !
Procurábanse tódolos corrunchos onde non chovese
e, a poder ser, que tamén dese algo o vento pero sen
mete-la auga, tanto na casa como nos palleiros. E cando
nin así enxugaba e facía moita falta, acudíase á cambota da
cociña de ferro, armándose nela o tendal como se de
chourizos e morcillas se tratase. Esto xa era nos nosos
tempos, porque nos dos avós o secadoiro adoitaban se-los .
ganchos da gramalleira do pote, dos que se penduran
aquelas pezas que máis uncían -como os cuerros dos
meniños-, aínda que logo cheirasen a fume.
Daquela o lavar era un labor duro, moi duro -coñecín
mulleres que lle sangraban as xemas dos dedos ó .refregar
contra · a pedra do lavadoiro, de tan desgastada que xa
tiñan a pel-. Duro para as que lavaban soamente para a
ca a e moito máis para aquelas mulleres (as verdadeiras
lavandeira ) qu e dedicaban a facelo para outras familias:
o luns pasaban a r coll -los cestos acugulados de roupa
u ia que 1 vaban á cabeza, cos que volvían pero con ela
a limpa li ta para pasarlle o ferro o xoves ou o venres.

_

.............

P ro todo i to por fortuna xa é historia, non só nas
vila n
idad
nón na me ma aldeas, porque agora
on a familia que non teñen lavadora, que foi a

Lavar, clarear e enxugar

que acabou cos lavadoiros tradicionais, nos que había qu~
lavar case sempre de xeonllos. Nas últimas décadas moitos
dos públicos foron cubertos e reformados polos concellos
para poder lavar de pé, pero onde non os había, as mulleres tiñan que ir "ó río" tódalas semanas ("río" que na
maioría dos casos non era máis que unha pedra deitada
contra a auga) e, ali, aX:eonlladas, ~ataban }:loras, aínda
chovendo moitas veces.
As lavadoras mecánicas acabaron tamén cb clareo :antes arredor dos lavadoiros ou preto, sempre se vía roupa
a amolecer estendida sobre as herbas do chan, podendo
botar así mesmo varios días para que a luz e a calor fixesen de deterxentes. Por certo, o primeiro deterxente en po
que se coñeceu por aquí foi "Saquito", denominado así

Clodio González Pérez
Á beira da fonte
da fonte belida
as vendas de liño
lavaba a mociña.

porque viña dentro dun saquiño de tea; logo despois
.empezarían as caixas e as saquetas de plástico.
Daquela tamén se lavaba moito na casa: facíase a bogada, que consistía en poñer a ferver unha caldeira ó lume
chea de auga e roupa, á que se lle botaban raspas de
xabrón e tamén borralla -en particular de carballo-,
porque dicían que branqueaba moi ben a roupa. As bogadas domésticas foron desaparecendo ó tempo que tamén
o facían os piollos e as pulgas.
.

UN HUMILDE LABOR FEMININO
O lavar é un dos labores máis antigps, por iso as lavandeiras (pois sempre se consi~erou unha ocupación propia
de mulleres) figuran no noso cancioneiro tradicional e
tamén no mesmo romanceiro. E cando me refiro a este
últim9, o primeiro que lembro é o romance do rei Don
Sancho, que cando ía loitar a terra de mauros atopou no .
camiño unha doncela lavando, da que quedou prendado
para sempre. Non se sabe certamen te qué Don Sancho
sería (ata mesmo puidera tratarse de Sancho Ordóñez,
que foi rei de Galicia uns poucos anos do século X), pero
a musa popular aínda agora lembra aquel suceso :

Camiña Don Sancho
mañanciña fría,
a terra de mouros
a librar cautivas.

De terra de mouros
Don Sancho volvía
a· alma na fonte
deixaba cautiva.

\

Considerábase labor feminino, pero tamén sempre
houbo ·homes que, por necesidade, tiñan -e teñen- que
lavar ~ súa roupa, ou a de outros, refregando e dando
xabrón axionllados o mesmo que as mulleres. Pero os propios l~vandeiros -que .se dedicasen a lavar para fórasempre foron moi raros, tanto é así que persoalmente eu
só cheguei a coñecer un xa cando era moi maior, e perdoa, amiga ou amigo, que bote man das miñas lembranzas infantís, pero os que nacemos a mediados <leste século que agora remata, fomos testemuñas de cómo o mundo
dos .n osos devanceiros se ía esvaecendo para sempre coa
chegada da luz, da televisión, dos tractores, dos :frigoríficos, das lavadoras ... Pois ben, e volvendo ó conto: unha
tía- avoa miña que nacera na mesma aldea, contoume
varias veces que aquel velliño qu~ andaba engoumado de
. todo, lavara no "río" moitos anos con súa nai -como
unha muller, sempre engadía- refregando contra as
pedras a áspera roupa dos frades :franciscanos de Canedo.

E QUE REMATARA@
AUTOliA -G? /

r

·l-'PS SE:iS '? vasr_rnt_D
cESTA TOL{'r;¡.

e · ·········

MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/

Acabamos de celebra-lo XV Foro
Relixión e Cultura en Galicia que a
revista ENCRUCILLADA organiza
anualmente. A nosa Romaxe de
o u tono.
O ano pasado tivemos como centro de reflexión "O desafio do feminismo á Igrexa" cun protagonismo
exs:lusivamente feminino que deíxou
á muller nun alto nivel de bo facer
dificihnente superable.
Unha das conclusións que tomamos despois foi a de non reserva-la
actuación feminina só para os temas
1nora1s ou socia1s .
Neste ano tivémo-la primeira ocasión. No tripartito "É tica e
Economía", "Ética e Bioloxía" e
"Ética e Relixión", resevámoslle o
gundo a Pilar Núñez-Cubero,
m ull r monxa. Médica, xinecóloga.
X ~fo d s rvi io nun hospital de
Bar 1 na, inv stigadora e profesora
no Instituto Borja de Bioética en
Barcelona. A máis, cunha traxectoria
pouco con1ún, quince anos á fronte
dun Hospital no Zaire, tres en
Colombia. E aínda non hai n10ito, xa
desde Barcelona, uns meses en
Ruanda. Foi cando pola TV .coñeceu
a situación que estaban a vivir os
refuxiados. Disque chamou a Roma,
á súa Xeneral e lle espetou "Voume a
Ruanda". Renunciou ó salario
durante catro meses, pero o Hospital
non lle aceptou a renuncia e pagoulle igual.

Pilar Núñez Cubero encheu á reunión do FORO coas moitas interrogantes que a vida e a
marte lle estan a formulará ética.

Ciencia, facilidade de palabra, simpatía, empatía co público fixeron este
relatorio non sempre doado, asequible e ameno para todo o auditorio.
É algo .negro que eu me centre
nela, mesmo co risco de asombrar ós
outros dous excelentes relatores
como foron Luis de Sebastián e
Marciano Vidal.Abofé. Pero a realidade é que o dela aínda é noticia. Un
teólogo comentaba ó final "¡ E dicir
qu~ o Vaticano segue a dicir que a
muller non pode ser crego"! Xa
comprenderedes que eu, aínda que
comparto totalmente esta expresión, ·
con todo penso que hai moitas pro-

fesións tan e máis dignas que o sacerdocio (sen desprezar. .. )Pero entendo
que ten o seu aquel na nosa sociedade e, sobre todo, desgraciadamente,
na nosa Igrexa.
Mulleres tamén e de primeira liña
foron Pilocha e Mariamanuela que
acompañadas pala guitarra de Xurxo
nos fixeron vibrar coas súas voces
brancas e a súa ledicía de v1v1r.
Deixáronnos un sabor non a ... "hiel"
(xa sei que é fel"pero, neste caso, teño
que escribilo en castelán,) precisamente, serrón a creatividade, a limpeza, a Galicia.
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-PARA NON

PERDE-LO SUR

Gerardo Castedo

BRASJL: PLEBISCITO NACIONAL
DE DEBEDA EXTERNA
Boas novas chegan dende Brasil . .
Levaron a cabo unha consulta sobre a
débeda externa. Así nos chega:
.

'"'

Máis do 90% dos votantes responderon "non" a cada unha des tas cuestións .

"Máis de cinco rnillóns de persoas
ALCANZAMOS CATRO GRANDES
(o 5,6% do electorado) participaron OBXECTIVOS:
no Plebiscito Nacional da Débeda
-A débeda volveu ser parte do
Externa. É unha iniciativa organizada
debate nacional.
pola sociedade , comprometendo a
- Realizamos un importante trabacerca de cen mil voluntarios vincula- llo de educación política.
dos a igrexas, movementos sociais,
-Millóns de persoas manifestáronse
partidos políticos, entidades de represobre algunhas das causas da grave
sentación profesional e poderes
crise económica e social: a política do
públicos. Tivo un importan'te papel a endebedamento e o acordo co FMI.
Coferencia Nacional de Obispos
- Contribuímos na campaña munCatólicos, posiblemente a igrexalati- - dial de cuestionamento do sistema
noamencana que historicamente
financieiro internacional e de solidaamosou un maior compromiso social riedade ós países altamente endebecos sectores populares e empobrecidados .
dos. O MST, dive~sas organizacións
A postura de gran parte dos medios
de base, sindicatos e parroquias enrode comunicación foi combate-lo
ladas na corrente máis comprometida · plebiscito, deforma-los seus obxectida Igrexa, foron quen organizaron a vos, e negar espacio ós organizadores .
Consulta. Raras veces, actores tan
O goberno federal difundiu ataques
diversos se uniron ó redor dunha
groseiros, presionou ás enti~ades
causa común coma esta. Foi na campatrocinadoras e deu información
paña de "O Petróleo é noso" nos
incorrectas. Non queren que a socieanos 50, na das reformas da base dos
dade debata estes asuntos, porque
sesenta, na da amnistía dos setenta, na
saben que xurdirían alternativas_. Os
das Directas dos oitenta ou na camvoceiros do "pensarriento único"
paña pola destitución de Collar nos
consideran calquera crítica como
noventa.
"an1eazante" e "desestabilizadora".

O Plebiscito tamén deixou claro
que unha cousa xusta, capaz de
mobilizar ás entidades populares e
. principalmente a ·millóns de anónimos cidadáns non necesita enormes
recursos financieiros. Foi unha campaña modesta en termos materiais,
cos instrumentos de divulgación
necesarios en relación a unha iniciativa desta magnitude. O que faltou de
aparato, compensárono deceas de
rnilleiros. de voluntarios que promoveron debates, fixeron os seus propios
materiais de divulgación, imprimiron
papeletas de votación e jixeron urnas .
Representa un "si" a outro modelo
económico, que teña na promoción
da vida un dos seus valores fundamentais. A débeda externa é, en gran
p~rte ilegal, . ilexítima, inmoral e xa
foi pagada varias veces. As débedas
externa e interna son mecanis1nos
que concentran rique~a e poder nas
mans de segmentos minorirarios,
pero poderosos na nosa sociedade.
Q~e este berro sexa oído en tódolos recantos do noso país e do
mundo, e que a súa enerxía se reproduza na continuidade da loita por un
Brasil de igualdade, democracia e
vida.
¡A Vida encima da Débeda!

TRES ASUNTOS A TRATAR

Así está sendo este plebiscito, que
rec_olleu a opinión popular sobre tres
asuntos:
¿Debe o goberno brasileiro mantelo actual acordo co FMI? ¿Debe
Brasil continuar pagando a débeda
externa, sen realizar unha auditoría
pública desta débeda, como está previsto na Constitución de 1988? ¿Os º
gobernos federal, estatal e 1nunicipal :
~
deben continuar usando gran parte (!)
do orzarpento público para paga-la · i
débeda interna ós especuladores? . ~

e····· · · · ·
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FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina
.'

¿E que tal de week-end?. ¿Saístes a bailar rok and roll, bebestes whisky
ou vodka (¡das dúas cousas esperamos ,que non!, ou vistes un show
facendo z apping na Ti Vi, ou xa tendes DCV, DBV ou é DVD... ?
He, he, is to xa vos soa, non?. Si, o cacho que se coou no disk do maquetador e .... xa se sabe, entre o inglés e a informática. Ah, e ¡as siglas!. Hoxe Ílnonos centrar máis no inglés ca na informática (aínda que algo xa lle tocará ª·
todo), e as siglas quedan para outro número. Queríamos que vos fixarades en
que podemós falar xa sen
dicir nin un só substantivo
en
gal ego, ¿déstesvos
conta? . Irnos tentar darlle
unha
explicación.
Poñémonos na onda do
último número onde
reflexionabamos
sobre
cantísimas linguas falabamos neste noso planetiña.
¿como
facemos
para
con1umcarnos cos xaponeses, cos rusos e cos israelís (que non *israelitas?).
Pois o máis <loado é tentar
que todos aprendamos un
mesn10 código, é dicir, termos unha lingua internacional. Se estades pensando no inglés, non ides mal;
pero ¿sabiades que o inglés
Ai, Heladio, ¿e non habería que che formatea-lo
disco duro?
é "famoso" dende o século
pasado? Si, si, antes non se
entendía a xente de por aí adiante en inglés, serrón que durante uns séculos
fbrno en francés, logo en alemán ... e ¡quen sabe no 2215 cál será a lingua internacio~al!
Houbo intentos de inventar unha lingua artificial para así non crear conflicto , facendo ver que non hai linguas máis importantes ca outias. Deste xeito
xurdiu o esperanto, pero vemos que non tivo moito éxito. Se cadra, coa chegada do euro cambia a cousa, xa veremos ...
Poi e tá moi ben coñece-lo inglés, pero sen pasarnos ... porque como
idiorn.a "importante" neste. n1omento estase convertendo en "invasor". Os
anglo axóns son os líderes na informática e aí os tes mandando polo mundo
cacharriño con nome en inglés que non damos feíto a buscarlle equivalen-:
·CÍa nas nosa lingua . Hai veces que xa ternos a palabra e non nos fai falta o
pré tamo do inglés. Non ternos palabra para whisky nin para robot, callemos o
pr du to o nome a ociado, pero si a ternos para week-end, para hall, e para
pub, inclu o para J11tbol , ¿ como irnos pasar a ver balón-pé?.
Ho.. o t ma tocaba a informática e dirémosvos que se publicou hai uns
ano n Uni r idade d Vigo un Vocabulario de informática galego-castelán-inglés,
nde e lle dá unha olución en galego a oftware, bit ... Os entendidos xa non
t I1 n d ulpa para di ir que non hai mái terminoloxía cá inglesa, eh?
1
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Fala hoxe o Irimego,
con medo a facerse un lío
porque o tema <leste mes
foi un vello, todo un Tío.
1

2. É un tipo longueirán
moi lanzal,de formas frouxo
algo así como o que pinta
o amigo Carrabouxo.

3. Representa todo un pobo
rabioso coma un can:
as contas eletorais
non lle dan ó Tío Sam.
4. Hai cousas que parecían
pasar só na zona rusa
mais non se tiña que fosen
un producto "made" Usa.
5. Demasiada electrónica
que non trae máis ca enredos;
compróbase que o mellor
évos coritar polos dedos.
6. Por non ter "dedometría"
sucedeu algo moi serio:
no máis elemental, falla
.
.
.
o americano rmpeno.
7. Nestes tempos no que o dedo
parecía un i~truso
a tecnoloxía deixa
en pelota ianqui e ruso.
8. (Non me sexa mal pensado
. porque dixen en pelota;
quer dicir "en pel", en coiro,
e non de goma, que bota.
9. Se as cousas seguen así
a cuestión vai cadrar mal:
empezamos novo ano
con fracaso dixital.

1O. Van

ter que lanzar moeda
por se cae caa ou crus:
Al Gore, se lle vota cara
e, se non, en auto-Bush.

11. Non saímos dunha a outra
baixo a sospeita e desgracia
'de que con tanto reconto
quen goberna é a dedocracia.

12. Mentres tanto, o Bill Clinton
e Hilary dez de últimas fan
visitan o cemiterio
que fixeron:Vietnam.

